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Szabó T. Anna: Február

Hallod, hogy pendül az ég? Jön a szél!
Zsendül a földben a nedv, fut a vér,
bizsereg a magban a lomb meg a fény –
túl vagyunk lassan a tél nehezén.

Olvad a hó, fenn fordul a nap,
kiböködi a hideg csillagokat,
döccen a vén Föld rossz kerekén –
túl vagyunk mégis a tél nehezén.

Jaj, milyen évszak! Hosszú, sötét.
Óvtuk az otthon csöpp melegét.
Biccen az új ág, zsenge remény:
túl vagyunk, úgy-e, a tél nehezén?

Jön, jön a szél, friss föld szaga száll,
létre gyötörte magát a halál,
nincs lehetetlen, van te meg én –
túl vagyunk, látod, a tél nehezén.
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Kedves Bátyaiak!
Bátya Község Önkormányzata pénzbeli adománygyűjtést szervez
a háború elől Magyarországra menekülő kárpátaljai magyarok
részére. Az összegyűlt adományokat az önkormányzat jelentős
összeggel ki fogja egészíteni. A menekülteket ellátó szervezetek
információi alapján döntjük el, hogy ebből az összegből mit
vásárolunk. (tartós élelmiszer, tisztítószer, stb.) Terveink szerint
tehergépjármű vinné a határ közelébe Bátya község adományát.
Kérnék minden jószándékú bátyait, hogy meggyőződéseiket és
előítéleteiket félretéve segítsen a háború áldozatain!
Az adományokat 2022. március 4. (péntek) 13 óráig várjuk a
Polgármesteri Hivatal pénztárába! Aki akadályoztatva van, hívja
a Polgármesteri Hivatal telefonszámát (+36-78/468-026) és
segítünk.
Bátya Község Önkormányzata
Tisztelt Lakosság, Kedves Bátyaiak!
Az idei évtől önkormányzatunk javítani szeretne a lakosság felé
irányuló kommunikáción. Ezért szeretnék néhány dologról
tájékoztatást és számot adni.
1. A Bátyai Polgármesteri Hivatalban mind a köztisztviselők, mind
pedig a képviselő-testület részéről hatékony és eredményes munka
folyik. Ebben az évben öt testületi ülés került megrendezésre és 10

pályázat került benyújtásra. Pályázatot nyújtottunk be az EBRrendszeren belül 3 utca aszfaltozására, a JETA-rendszeren belül 50
asztal és 300 szék vásárlására a Faluházba, valamint csapadékvíz
elvezetési tervek elkészítésére, a Magyar Falu Programon belül
megszereztük a Darányi utca 26. szám alatti lakóházat, pályázatot
nyújtottunk be 2 utca aszfaltozására, 3 garázs építésére,
közművelődésre, kommunáliseszköz vásárlására, a temetőn belüli
urnakert kialakítására. Emellett a TOP Plusz pályázati rendszeren
belül az oktatási intézmények és a Faluház energetikai fejlesztésére,
valamint a park teljes rekonstrukciójára. Emellett maradéktalanul
elvégezzük napi teendőinket, illetve köztisztviselőink végzik a
választás előkészítését.
2. Szeretném leszögezni, hogy az önkormányzat által szervezett
rendezvényeket pályázati pénzből valósítjuk meg és nem a település
pénzét „tapsoljuk el”.
Fekete Csaba polgármester
Tisztelt Lakosság, Kedves Bátyaiak!
Az utóbbi időben elszaporodott településünkön egyrészt
közterületeink jogellenes használata, másrészt az ebek tartására
vonatkozó szabályok be nem tartása. Kérem a tisztelt lakosságot,
hogy ezen a két területen a hatályos jogszabályokat és a helyi
rendeleteket szíveskedjenek betartani!
Sajnos folytatódik településünkön az „önkéntes földfoglalás”,
amelynek hatásaként külterületi földútjaink lassan elfogynak és
járhatatlanná
válnak.
Kérném
a
földhasználókat
és
földtulajdonosokat, hogy a telek-, és területhatárokat a használatnál
szíveskedjenek figyelembe venni!
Fekete Csaba polgármester
Tisztelt Horgászok!
A Bátyai Sporthorgász Egyesület tájékoztatja kedves meglévő és
leendő tagjait, hogy új állami engedélyek válthatók az egyesület
irodájában Bátyán, a Kiss Ernő utca 13. szám alatt (régi orvosi

rendelő). Ügyfélfogadási idő minden héten csütörtökön 14-17 óra
között.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2021. évi fogási naplót
Hunyadi Istvánnál (+36-20/372-13-29) a Horgászbazárban
(Kalocsa, Szent István király út 83.) tudják leadni nyitvatartási
időben legkésőbb február 28-ig.
Szeretettel meghívunk minden tagot 2022. március 19-én
(szombaton) reggel 8 órára a Bátyai halastó területére, ahol a
területet szeretnénk rendbe tenni.
Segítségeteket előre is köszönve,
Mészáros József elnök
Apróhirdetés:
-2 mázsa körüli hízott sertés eladó. Érd.: 70/409-42-37.
-Magyar fajta fokhagyma, fejeskáposzta és édes sütőtök eladó. Érd.:
Maros Ferenc, Bátya, Mikes utca 13. Tel.: 0630/323-98-98.
-Bátya zártkert 1074 m2 9,7 AK szántó, Bátya kül. 1724,5 m2 10,4
AK szántó, Bátya kül. 1061,5 m2 6,90 AK szántó eladó.
Tel.: 70/599-15-74
Biológiai lebomló hulladékgyűjtés (zöldjárat naptár)
március
április
kedd
22.
19.


Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik Szarvas Miklós
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek.
Gyászoló család

Köszönetet mondok mindazoknak, akik Markó József temetésén részt
vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek.
Nővére és családja

Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik Hunyadi Józsefné
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek.
Gyászoló család


